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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ταχ. δ/νση: GR 54 124 Θεσσαλονίκη     Τηλ.: 2310 99 75 44            

Πανεπιστηµιούπολη       Fax:  2310 99 75 44 

          

 

Θεσσαλονίκη, 01/12/2009 

 

 

Προς τους  

∆ιευθυντές/τριες και Καθηγητές/τριες κλάδου ΠΕ 07 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

 

 

Θέµα:  «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα Πρακτικής 

Άσκησης των φοιτητών/τριών τού Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας τού Α.Π.Θ.» 

 

 

Αγαπητέ κύριε  ∆ιευθυντή / αγαπητή κυρία ∆ιευθύντρια, 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο τού Υπουργείου Παιδείας (Αρ.Πρωτ.: Φ.27/1296/143435/Γ1 

από τις 18-11-2009), η οποία σας έχει αποσταλεί, οι φοιτητές του 8
ου

 εξαµήνου του 

τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε δηµόσια σχολεία της Α/θµιας 

Εκπ/σης Ανατ. και ∆υτ. Θεσ/νίκης κατά το σχολικό έτος 2009-2010. 

 

Λόγω της µεγάλης αύξησης του αριθµού των φοιτητών/τριών µας, θα θέλαµε να 

παρακαλέσουµε όλους τους συναδέλφους να δεχθούν ασκούµενους/ες σε µία από τις δύο 

ή και στις δύο περιόδους που αναγράφονται παρακάτω. Η συµµετοχή σας στο Πρόγραµµα 

ελπίζουµε να εµπλουτίσει την ήδη υπάρχουσα εµπειρία σας και σίγουρα θα αποτελέσει 

πολύτιµη βοήθεια στους φοιτητές/φοιτήτριές µας. 

 

Η Πρακτική Άσκηση για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους 

που καθορίστηκαν ως εξής:  Α' περίοδος:  01.03. - 26.03.2010 

 Β' περίοδος: 12.04. - 07.05.2010 

 

Παρακαλούµε κάθε συνάδελφο που επιθυµεί να δεχθεί φοιτητές/φοιτήτριες στο µάθηµά 

του/της να αποστείλει συµπληρωµένο το συνηµµένο έντυπο στο FAX του Τµήµατος: 

2310 997544 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lehrpraktikum@yahoo.gr 
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Προκειµένου να διευθετηθεί η κατανοµή των φοιτητών/φοιτητριών στα σχολεία για τη 

διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε να µας 

αποστείλετε τα στοιχεία όσο γίνεται συντοµότερα. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας στα εξής τηλέφωνα: 

• Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια: 2310 99 75 44 

• Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Επίκ. Καθηγήτρια: 2310 99 75 52 

• Renate Lenger-Σιδηροπούλου, Λέκτορας: 2310 99 75 13 

• Γραµµατεία Εργαστηρίου Πρακτικής Άσκησης και Γλωσσικών Εφαρµογών: 

Τηλ. & Fax: 2310 99 75 44 

 

 

Για κάθε ενδεχόµενη συνεργασία σάς ευχαριστούµε εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίµηση, 

οι υπεύθυνες της Πρακτικής Άσκησης 

 

 

 

Αικ. Βρέττα-Πανίδου 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

Επίκ. Καθηγήτρια 

 

 

Renate Lenger – Σιδηροπούλου 

Λέκτορας 

 

 

 
 

 

 

 
 


